
IETS OVER ACARINA IN 'T ALGEMEEN

A. O. OUDEMANS,Jszn

(Hierbij Plaat 11 en 12).

Nadat ik mij voorgenomen had mijn vrijen tijd zooveel mogelijk

aan de studie der Acarina te wijden, en dus de woorden

„ Acarina " en „ mijten " herhaaldelijk door mij werden uit-

gesproken
,

(vooral in antwoord op vragen , die zeer dikwijls aan een'

natuurliefhebber gedaan worden, als: „en wat is nu uwe speciale

liefhebberij ?" of: ^waarin denkt ge door te gaan ?" enz.) viel het

mij op, hoe dikwijls mij gevraagd werd: „wat zijn Acarina?"

en deze vraag werd mij zelfs door menschen gedaan, van wie ik dit

in het eerst niet verwachtte, zelfs door menschen die wel eens aan

zoologie gedaan hadden of althans den eenen of anderen tak daarvan

beoefenden.

Ik meen daarom dat het voor eenige lezers van dit tijdschrift niet

onwelkom zou zijn
, indien zij iets naders over deze diertjes vernamen.

Het is geenszins mijn doel, hier eene korte verhandeling te geven

over deze orde der Arachnoidea
, noch om een historisch over-

zicht op te stellen over de vorderingen der Acarinologie :

hiertoe zou mijne onbedrevene pen alsnog verre van in staat zijn;

eenvoudig zij hier aan hen, die iets over Acarina wenschen te

weten , eene schets gegeven , waarin ik , zoo kort mogelijk , zooveel

mogelijk zal samenvatten.

Ieder mijner lezers heeft wel eens spinnen (Araneidae) en

hooiwagens (Phalangita) gezien en voorzeker menigeen ook wel

eens schorpioenen (Pedipalpi), zoo niet in spiritus bewaard dan
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toch afgebeeld. Welnu , tot dezelfde klasse (A r a cli n o i d e a) , die

deze drie orden in zich vereenigt
, behoort ook, behalve eenige andere

nog minder algemeen bekende doch insgelijks belangrijke orden i)
,

die der A c a r i n a.

A car ina of Mijten nu, zijn spinachtige diertjes, die niet zooals

de dieren van al de overige orden uit de klasse der Arachnoidea
,

uit twee of meer ringen of geledingen bestaan , maar die slechts zijn

opgebouwd uit een enkel stuk. Wel vindt men in sommige gevallen

eene enkele groeve dwars over het lichaam heen, en soms juist daar

waar men de scheiding zou zoeken tusschen een céphalothorax en

een abdomen, maar waar die groeve zich voordoet, kan men, mijns

inziens, toch niet altijd van een céphalothorax spreken (hoewel dit

door eenige schrijvers wel gedaan wordt), daar bij die Acarina het

voorste stuk (dat door die schrijvers met den naam van céphalothorax

wordt aangeduid) slechts twee paar pooten draagt (zie tig. 1 en 17),

terwijl bij de Araneidae alle pooten in den céphalothorax ingeplant

zijn. Met meer recht zou de naam céphalothorax kunnen gebruikt

worden bij die mijten , waarbij alle acht pooten , al zijn er eenige

soms rudimentair, vlak bij elkaar vóór aan het lichaam zijn geplaatst

(zie fig. 2, 3 en 19).

Het lichaam biedt de meest verscheidene vormen aan : kogelrond,

cj^lindrisch, afgeplat, kantig, enz. (zie fig. 1—5, IG —18, en 20—23).

Voor zoover ik uit verschillende plaatwerken heb kunnen nagaan
,

kunnen alle kleuren, behalve zuiver blauw en zuiver violet, voorkomen.

De huid is week, halfweek of hard chitineus, glad, geribd, be-

haard of onbehaard , enz.

De haren zijn kort of lang, fijn of stevig, borstel-, knots-, waaier-,

schub- of vedervormig, enz. (zie fig. 6 —10).

De raonddeelen zijn zuigend of bij tend of beide, al of niet voorzien

van priem-, schaar- of klauwvormige of stompe kaken (zie fig. 11 —12)

(de klauwvormige kunnen soms aanmerkelijk groot zijn, zie fig. 12 en

17) en al of niet voorzien van kaak- of lipvoelers. De mond vormt ge-

woonlijk een snuit met twee stekels er in , die tot verwonding der

1) Soiiftigae, in zandige streken, in Z. Rusland, Azië, Afrika en Amerika; —
Arctlsco'ulea sive Tardìgrada, in vochtige plaatsen, waarschijnlijk overal ver-

spreid; —Linguafiiliiia
,

jìarasitisch hinnen het lichaam van diereu, waarschijnlijk

algemeen verbreid; —Pi/cnogoniJa , zeebewoners, eveneens waarschijnlijk over

de geheele wereld verspreid.
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prooi kuunen dienen, en dikwijls k.;a deze snuit uit- en ingeschoven

worden.

De palpen zijn al of niet aanwezig, en zoo ja, zeer verschillend

in vorm (zie (i,^. l."]— 15).

Ook de o o g en zijn al of niet aanwezig. Hun getal is O, 2,

3 , 4 of 6.

De kop is soms geheel onzichtbaar en verborgen (zie fig. 16); hij

gaat in de meeste gevallen langzaam in het lichaam over, en is soms

als opgezwollen en schijnbaar van het lichaam afgesnoerd (zie fig. 17).

De pooten zijn soms kort (zie fig. 2), soms in verhouding zeer

lang (zie fig. Ife), en al of niet gelijk in vorm of lengte. De aan-

of afwezigheid, de vorm en de lengte der pooten bieden wel evenveel

verscheidenheid aan als de vorm van het lichaam. Zij ontbreken

geheel bij een der larve-toestanden der meeste Hijdracliiiidae (Water-

mijten). Men vindt schijnbaar slechts 4 pooten, 1". bij de larven

en nymphen van het geslacht P/n/toptiis (zie fig. 19). Bij de

larven van dit geslacht is het 3*^ paar rudimentair, het 4" ontbrekend
;

bij de nymphen zijn het 3' en 4'' paar rudimentair; en 2". bij de

larven van het geslacht Mijobia
, waar het 4-' paar ontbreekt en het

!*• geheel is vervormd tot grijporganen. Een zestal pooten treft men

schijnbaar aan bij de volwassenen uit het geslacht P/tijtoptus
, waar

het 4'' paar rudimentair is; bij die uit het geslacht Myobia, waar

het l'' paar vervormd is (zie fig. 21) en bij de 2»^ en verdere larve-

toestanden uit de familie der OribatUlae (met uitzondering van het

geslacht Hnplophora)
,

waar het 2'" paar rudimentair is. In werkelijk-

heid vindt men zes pooten bij alle jonge mijten, met de reeds ge-

noemde uitzondering in de familie der Hytlracliinclae
, en met uitzon-

dering van die van het geslacht Hoplophora, die altijd 8 pooten be-

zitten. De overige jonge mijten hebben 6 pooten , omdat óf het 2*' óf

het 4" paar ontbreekt. Van de pootparen in liet bijzonder kan
,

behalve de bovengenoemde gevallen van afwezigheid, nog het volgende

vermeld worden: het voorste pootpaar kan soms zeer lang en dun

zijn en gelijkt dan op een paar sprieten (zie fig. 20). Hermann ')

beeldt dan ook zijne soort met 10 pooten af! 2) en sommige latere

1) Mémoire aph'rolorjiqne. Strasbourg, 1804.

2) Ofschoon hij wist dat het pooteu waren (hij noemde het diertje ^lon^ipej")
,

eu dat Acariua uooit meer dan 8 pooten hebben.
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schrijvers hebben deze onjuiste teekening getrouw overgenomen. Het

eerste paar pooten is ook wel tot grijporganen ingericht, en dan zoo

vervormd , dat men ze niet voor pooten zoude aanzien , indien niet

de plaatsing of de ontwikkelingsgeschiedenis ze aanwees (zie fig. 21).

Het tweede en derde pootpaar zijn gewoonlijk normaal, doch zij

kunnen bij sommige soorten buitengewoon verdikt zijn (zie fig. 22

en 23). Ook kan het derde rudimentair zijn. Het vierde pootpaar

is gewoonlijk normaal, zelden rudimentair, nog minder sterk verdikt.

Het laatste lid der pooten kan voorzien zijn van haartjes, klauwen

of zuignapjes , of van twee van deze drie vormen
, onverschillig welke

of van alle drie de vormen.

De ademhaling geschiedt door luchtbuizen of is osmotisch ; in dit

laatste geval kunnen de ademhalingswerktuigen óf rudimentair zijn

óf zij ontbreken geheel. Zijn ze aanwezig, dan vindt men ter weers-

zijde van het lichaam kleine stigmata, door welke de lucht dringt

in de trachéen, fijne kanalen, die taksgewijs door het lichaam zich

verspreiden en wier diinne wanden aan lucht en bloed gelegenheid

geven om op elkander in te werken. Wij verstaan hier onder bloed

het algemeen voedingsvocht.

Van een bloedsomloop is bij de lagere Acarina geen spoor te vinden '
)

.

Het zenuwstelsel heeft als centraal deel een' enkelen gespleten

zenuwknoop, door welke spleet de slokdarm gaat.

Het darmkanaal is kort, doch in de meeste gevallen van aan-

hangsels voorzien.

De geslachtsorganen liggen aan de buikzij de meestal tusschen

het tweede en derde pootpaar, soms tusschen de twee voorste pooten. De

vulva is gewoonlijk eene trechtervormige spleet, de penis draadvormig.

Organen van reuk of gehoor zijn nooit ontdekt.

Tot het tastgevoel dienen de lipvoelers, de kaakvoelers en de

palpen, indien zij aanwezig zijn.

Eenige Acarina hebben het vermogen om te spinnen. Hun

spinsel, dat soms ruw is, doch soms op het fijnste neteldoek gelijkt

\') Deze zinsnede haal ik uit Harting's „Leerboek van de grondbeginselen der

Dierkunde in haren geheelen omvang''''. In geen ander der door mij tot dusverre

geraadpleegde werken staat iets over bloedsomloop vermeld. De hoogere

Ai'arina hebben dus wel een' bloedsomloop. Waar is de grens tusschen hoogere

en lagere Acarina? —Ik hoop later op dit onderwerp terug te komen.
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en niet kleverig maar droog op het gevoel is , dient meestal tot

bedekking hunner eieren, misschien ook tot hinderlaag.

De meeste mijten zijn e ieri egg end. Eenige zijn ovovivipara,

dat is de eieren bereiken in het lichaam zelf een' zeer ver gevorderden

graad van ontwikkeling, zoodat de jongen, kort nadat de eieren gelegd

zijn, het eivlies verlaten. Andere zijn schijnbaar geheel vivipara,

zoodat men de jongen levend uit het moederdier ziet te voorschijn

komen, zonder het eivlies, dat dan waarschijnlijk als laatste voedings-

middel voor het jong dient , voordat het nog het moederdier ver-

laat '). Bij eenige soorten is parthenogenesis waargenomen, dat is

de wijfjes hebben somtijds het vermogen om eieren te leggen of

jongen voort te brengen
,

geheel buiten paring of bevruchting ; bij

andere paedogenesis , dat is de wijfjes paren reeds in een toestand,

die nog niet volwassen genoemd kan worden.

Alle mijten ondergaan gedaantewisselingen, waarby zij de

wonderlijkste vormen kunnen aannemen.

De omgeving en de daarmede gepaard gaande voeding kan ook

zeer verschillen. Sommige mijten zijn waterbewoners, de meeste echter

leven op het land , hetzij vrij , hetzij parasitisch op of in andere

dieren, ja zelfs op huns gelijken. De parasitisch levende voeden zich

met het door hen opgezogen bloed of met het zweet of met afvallende

huiddeeltjes der voedsterdieren. Op den mensch of onder de huid

van den mensch leven ook eenige bepaalde soorten, óf er kunnen

soorten op leven, die eigenlijk parasiten van andere dieren zijn,

waarmede de mensch in aanraking komt, ja zelfs die oorspronkelijk

in aarde of op planten leven. Wat betreft de waarneming van Her-

mann , dat mijten aangetroffen zijn in de oogholten en op de hersenen

van menschen, zij is in zooverre valsch, dat in alle gevallen die

mijten daar moeten gekomen zijn na de opening of blootlegging dier

deelen. De waarneming had plaats in eeue ontleedkamer , en de soort

die daar gevonden werd, komt meermalen in huizen voor. Cuvier ^)

geloofde aan dit feit, doch Murray ^) merkt terecht op: „Prompt as

the doctors had been with their examination, the mite had been

prompter." —Wei zijn gevallen beschreven , waarbij mijten , door

1) Zie Eilers , Die Krätzmilben der Vögel , iu iet Zeitschrift für wissensch.

Zoologie, Band XXIII.

2) Le règne animal distribué rraprès son organisation , Paris 1817.

3) Economie tfttomology. Aptera. London 1877.
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personen onwetend ingeslikt, den geheelen loop met het voedsel onge-

deerd medededen, en zelts in grootcn getale met de faeces te voor-

schijn kwamen. Zij zijn wellicht de oorzaak geweest van de bij die

gevallen zich openl)areiKle dysenterie. —Verder bestaat het voedsel

der mijten uit allerlei voedende bestanddeelen , eigenlijk alles wat

organisch is. Dit is natuurlijk verschillend naar gelang der soorten

of geslachten. Zoo kunnen zij leven van plantensappen , zaden,

vruchten, boomschors, humus, van hunne natuurgenooten, van vet,

kaas, meel, grutterswaren, vleesch , enz., enz.

Thans zou ik kunnen overgaan tot het beschrijven der afzon-

derlijke familien, doch dit zou te ver gaan en te gewaagd zijn

voor iemand, die pas begonnen is met een oog t3 slaan in de Acari-

nologie, terwijl deze reeds cene zoo groote uitgebreidheid heeft ver-

kregen, dat alleen de beschrijving van soorten eenige boekdeelen zou

vormen. Voor een kort overzicht der familien mag ik trouwens voor-

loopig volstaan met te verwijzen naar den met goede platen voor-

zienen arbeid van onzen Snellen van Vollenhoven i), ofschoon het

aantal familien thans veel meer bedraagt dan die schrijver aangeeft,

doordat eenige familien gesplitst zijn en nieuwe familien bijgevoegd

werden.

Hoe gebrekkig mijne kennis omtrent deze diertjes ook moge zijn

(welke weinige kennis ik tot dusverre putte, behalve uit de

reeds aangehaalde werken, uit die van Lubach ^), Koch •'') en

Claparède *) , en uit eenige weinige eigene waarnemingen) , en hoe

onvolledig mijn stukje ook zijn moge in het oog van speciale Acari-

nologen, toch hoop ik voorloopig in mijn doel geslaagd te zijn. Dit

was om te trachten , iets toe te brengen tot de meer algemeene ver-

spreiding onzer kennis van deze grootendeels zoo in het verborgen

levende en weinig bekende diertjes, wier studie mij bijzonder heeft

aangetrokken. Tot deze gevoelde ik mij te meer opgewekt, omdat

zij bij ons te lande, sedert de tijden van Leeuwenhoek ^), Swam-

1) Overzie/// r/er Ge/ede Dieren, Deel I, blz. 70—79, met plaat YI; Haarlem 18G0.

2) Eers/e yrond beginselen der dier/cmide , Tiel 1870.

. 3) TJehersich/ des Ararh/ùdensi/s/eins , Nürnberg 1837 —18.50.

4) Stiidiëa an Acariden in het Zeilschrif/ für wissenscliaf//iclie Zoo/ojie
,

Band XVIII.

5) Vervolg der brieven aan de Kon. Sociëteit te Londen, 77e missive, lG9o. —<

Sendbrieven, IXe eu Xle brief 1718.
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merdam ') en Lj^onet -) in het vergeetboek schijnt geraakt te zijn,

hetgeen aan van Vollenhoven , t. a. p. blz. 71 , den wensch deed

uitspreken: dat een onzer natuuronderzoekers zijnen tijd en zijne

krachten gedurende een tiental jaren aan het nauwkeurig onderzoek

dezer orde wilde toewijden.

Verklaring der afbeeldingen op plaat 11 en 12.

Fig. 1. Tì/ì-(i<jhjphìis Siro L. $. Naar eigen praeparaat. 55/1.

„ 2. Dcinodi'x foUicithnint Owen. Naar eig. praep. 148/1.

„ 3. P/iijtoptiis sp. (nov, sp. ?) uit gallen op bladeren van l'iunns

doinesticHs L. N. eig. pr. 208/1.

„ 4. Alax sp. (nov. sp. ?) N. eig. pr. 23/1.

„ 5. Gamasus telragnndidcs Dug. Naar Dugès' teekening.

„ 6. Haren van Tctraìii/cìnis telarius L. N. eig. pr. 266/1.

„ 7. Haren van Troinbidium h ol oser ice k m F. N. eig. pr. 280/1.

„ 8. Haren van C/ieylctus sp. (nov. sp. ?) op Friitgilla ciiloris L.

N. eig. pr. 176/1.

„ 9. Haren van Ghjciphagus poimifcr Fum. &Kob. Naar Murray's

teekening.

„ 10. Haren van Tiviidndiunt fìiligluosuin Herrn. N. eig. pr. 213/1.

„ 11. Kopgedeelte van Tyrogltjp/ius Siro L. N. eig. pr. 126/1.

„ 12. Kopgedeelte van Cfieylelits sp. (nov. sp. ?) op Fringilla chloris

L. N. eig. pr. 160/1.

„ 13. Palp van Smnridia papillosa Dug. Naar Dugès' teekening.

„ 14. Palp van Erylhraeus sp. op Chrysaidficiniiin Ifiiraidhcmiiin L.

N. eig. pr. 109/1.

„ 15. Palp van Sciriis elapims Dug. Naar Dugès' teekening.

„ 16. Calyplosloina ilardiji Camb. 5, buikzijde. Naar Cambridge's

teekening. 5ï,/l.

1) Bijhei der Nafuure
, Leiden 1737.

2) Recherches sur Vanatomie et les métamorphoses rie différentes especes d^Insecfes^

geschreven waarscliijulijk iu 17-10, uitgegeven door de liaan, Parijs 1832.
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Fig. 17. C/teijIelus sp. (nov. sp. ?), dezelfde waarvan in fig. 8 de

haren en in fig. 12 het kopgedeelte zijn afgebeeld. Op

FriìHjiììa chloris L. N. eig. pr. 68/1.

„ 18. Enjlliraoiis parieliinis Herrn, c?. N. eig. pr. 16/1.

„ 19. Kopgedeelte van Pln/toptiis sp. ,
buikzijde. Naar Murray's

teekening.

„ 20. Linopodes ravus Koch. Naar Koch's teekening. 36/1 ?

„ 21. Mijobia musculi Schrnk. j, buikzijde, naar 2 van Claparède's

teekeningen. Het dier houdt met een' der tot grijporganen

vervormde voorpooten een muizenhaar vast. 94/1.

„ 22. Gamasus podager Murr. Naar Murray's teekening (mijne

figuur is niet goed uitgevallen). 61/1.

„ 23. Analges spiniger Giebel ^ op Sylvia atricapilla Latham. N.

eig. pr. 72/1.


